Producenten portal.

De applicatie draait het beste op Chrome browser (Google).

Periode: 1-3-2021 – 31-3-2021
Vooraf te regelen:
1. Bestaande P/I’s (aangesloten bij SRN) dienen vooraf aan te geven welke EAN’s “deprecated”
(uit gefaseerd) zijn.
2. Bestaande en Nieuwe P/I’s leveren in deze periode de nieuwe EAN’s aan.
Hierdoor ontstaat een lijst van EAN’s waar SNL een opgave van verwacht (vanaf 31-5-2021
periodiek).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toegang tot SRNpack:
SNL zal de P/I registreren en de opgegeven contactpersoon krijgt het gebruikers profiel van
Prod-Admin.
1. De “Prod-Admin” ontvangt een mail waarmee hij de koppeling tot SRNpack kan finaliseren.
2. De “Prod-Admin” ontvangt deze handleiding en de benodigde documenten.

De Prod-Admin kan meerdere Prod-User(s) gedelegeerde medewerkers aanmaken namens de P/I.
Hij vermeldt naam, telefoonnr, mailadres en eventueel een cc mailadres (niet verplicht) en drukt op
SAVE.
Een mail wordt naar deze persoon gestuurd waardoor hij/zij haar account kan
bevestigen/registreren.

Hierna heeft de medewerk(st)er toegang tot het systeem. Het profiel is per definitie: Prod-User.
Er is op dit moment geen functiescheiding tussen de gebruikers. Echter de User kan bepaalde velden
niet wijzigen of weghalen.
Overview screen van Producenten portal.

De items zijn via een menu structuur dan wel via een button te benaderen.

De P/I heeft de volgende opties:
1.
2.
3.
4.

Company info in te geven / aan te passen
EAN’s toe te voegen, te wijzigen of af te voeren (deprecated).
Periodiek een opgave te doen van de ‘opgave op de markt’ gebrachte aantallen.
Rapportages te bekijken / opvragen.

Scherm; Company

Hier kunnen de bedrijfsgegevens worden geregistreerd en aangepast door de “Prod-Admin” van het
bedrijf.
Gegevens die aan te passen zijn:






Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Emailadres Producenten-Admin
Country
Telefoonnummer



Daarnaast kunnen er diverse specifieke contactpersonen worden toegevoegd door de
Prod-Admin.
Bezoekadres
Postadres
Accoutants Declaration : hier kan de jaarlijkse verklaring van uw Accountant worden
geüpload.
Rechtsboven wordt door Statiegeld Nederland een eventueel contract geplaatst (indien van
toepassing).






Artikel toevoegen, wijzigen of afvoeren.

Een nieuwe EAN toevoegen:
Iedere P/I ziet alleen haar eigen opgegeven EAN’s.
Door rechtsboven in het scherm op ‘het plusje’ te klikken komt een nieuw scherm naar voren. Hier
voert u de gegevens in en klikt u op ‘SAVEN’. Alle velden zijn verplicht.
Statiegeld Nederland zal een melding ontvangen en een controle uitvoeren op uw invoer, indien
akkoord dan ontvangt u bericht per mail dat de EAN is geaccepteerd. Indien niet akkoord dan wordt
contact met u opgenomen.

Een EAN wijzigen:

U selecteert de betreffende EAN.
De velden die een ‘grijze’ tekst hebben kunt u NIET aanpassen. Zwarte tekst kunt u aanpassen.
De wijzigingen zullen leiden tot een nieuwe versie met een nieuwe ingangsdatum van deze EAN.

Een EAN afvoeren:
Hiermee wordt bedoeld dat een product niet meer met deze EAN wordt geproduceerd en dus niet
meer wordt verkocht echter deze flessen zijn nog wel op de markt.
De P/I kan aangeven dat de betreffende EAN dus deprecated (uit gefaseerd) is. Het gevolg is dat
deze EAN niet meer op de periodieke lijst tbv de ‘op de markt’ gebrachte aantallen verschijnt. De
EAN wordt nog wel geaccepteerd in de RVM en op een Telmachine.

De volgende systeem opties zijn op dit moment nog in ontwikkeling derhalve zullen deze
printscreens nog worden aangepast.

Periodieke opgave van “op de markt” gebrachte aantallen.

Als eerste voert de P/I de eventuele correctie van een voorgaande periode in.
Men klikt op button 1, daarna komt een leeg scherm waar EAN, aantal (+ / -) en periode kan worden
ingegeven.
Note: een “opgave” kan per saldo nooit negatief worden in de aangegeven periode.

Daarna heeft de P/I een keuze:
1. De opgave wordt manueel ingevuld
2. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een CSV file te uploaden.

Ad 1: Kiest de P/I voor een manuele opgave dan klikt hij op de betreffende button (2). De lijst met
EAN’s waar SNL een opgave van verwacht wordt in het rood gepresenteerd.
Op de regel onder het kopje AMOUNT kunt u klikken met uw muis en het aantal flessen noteren.
Zodra alle EAN’s zijn ingevuld (dan zijn alle rode regels wit geworden) kunt u de opgave ‘SAVEN”.
Vergeet u een regel dan kunt u niet ‘SAVEN”.
Ad 2: U kunt alle EAN’s in Excel downloaden (stap 4) en dit bestand op uw computer plaatsen. Dan
gaat u dit excel bestand invullen en bewaren als een CSV, daarna selecteert u button (5) om de
betreffende file te uploaden.

Rapportages

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eerste registratie van nieuwe EAN’s:
De P/I kan kiezen om deze EAN’s zelf te gaan registreren of de hulp van SRN (SNL) in te roepen.
Hiervoor wordt dan een excel bestand aangeleverd, ingevuld door de P/I, geretourneerd door P/I,
geüpload door SRN (SNL).
Voor meer info bel, mail: Ronald Beudel, r.beudel@retourverpakking.nl, 06-53794542

